
Bilag 4 c 

Forslag til oprettelse af lovenes § 15 c – Forretningsudvalget 

Bestyrelsen foreslår, at Forretningsudvalget (FU) genoprettes. 

Siden nedlæggelsen af FU i 2012, har der været afholdt en lang række bilaterale møder i 

formandskabet, formandskabet med distriktsforbundsformænd m.fl. På disse møder er der indgået 

aftaler og/eller truffet nogle beslutninger. 

Fælles for disse fora gælder, at der ikke har været den tilstrækkelige åbenhed om aftaler og 

beslutninger, ligesom der ikke har foreligget referat her, hvorved DHF på dette punkt ikke er i tråd 

med ønsket om gennemsigtighed. 

Derfor foreslås FU genoprettet, hvorved der bliver genskabt et formelt organ, hvis beslutninger og 

drøftelser bliver gjort transparente. 

 

Ny § 15 c 

Forretningsudvalget 

 

Forretningsudvalget udstikker retningslinjer for ledelse af DHF under ansvar overfor 

bestyrelsen. 

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forretningsudvalget kan disponere, hvor den økonomiske konsekvens maksimalt udgør 

100 t. kr. pr. sag.  

Forretningsudvalget består af 4 medlemmer. DHF’s formand, der tillige er formand for 

forretningsudvalget, næstformand og økonomiansvarlig, der vælges af repræsentantskabet.  

Et medlem udpeges af distriktsforbund og region af og blandt de til bestyrelsen udpegede 

medlemmer. 

Ved forfald i længere tid gælder tilsvarende principper som fastsat for bestyrelsen, jf. § 15.  

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når tre af dets medlemmer er tilstede. Afgørelser 

træffes ved simpelt stemmeflertal.  

DHF’s generalsekretær eller direktør deltager i forretningsudvalgets møder uden 

stemmeret.  

 

Såfremt ovenstående forslag vedtages, foretages følgende konsekvensændring: 

 

§ 7 

DHF’s anliggender varetages af:  
1. Repræsentantskabet 
2. Bestyrelsen 
3. Forretningsudvalget 
4. De stående udvalg:  
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a. Økonomiudvalget 
b. Eliteudvalget 
c. Dommerudvalget   
d. Uddannelsesudvalget     
e. Bredde- og udviklingsudvalget 
f. Turneringsudvalget 
g. Arrangementsudvalget 
h. Udvalget for Beach Handball 
i. IT Udvalget 

5. Sektion for Håndboldliga og 1. Division, herunder  
a. Udvalget for professionel håndbold 
b. Udvalget for økonomisk kontrol 
c. Elitedommerudvalget 

6. Håndboldens retssystem:  
a. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. Division 
b. Disciplinærinstansen for øvrige rækker 
c. Håndboldens Appelinstans 
d. DHF’s Voldgift  

 

§ 15 

 

….. 

DHF’s formand, næstformand, økonomiansvarlig og medlemmer af bestyrelsen kan ikke være 
formand for et udvalg under DHF. Der gælder dog følgende undtagelser: 

a) Formanden er formand for Udvalget for Professionel Håndbold   
b) Formanden er formand for Forretningsudvalget 
c) Den økonomiansvarlige er formand for Økonomiudvalget 
d) Den bredde- og udviklingsansvarlige er formand for Bredde- og Udviklingsudvalget 

 
En formand for et stående udvalg kan vælges som formand for 2 eller flere udvalg og kan også 
være medlem af flere udvalg.  
 
 


